Na vier jaar wachten (iets met een pandemie) is het komend weekend dan ein-de-lijk zover. Deze
keer is het thema ‘Snow Nuts’ dus trek je skipak maar aan, supertoll! Hierbij ontvang je alle
benodigde informatie, de huisregels en het programma:
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We zijn te gast op het Naaldenveld en we zijn hier niet alleen. Houd dus rekening met de
andere groepen. Alle deelnemers dienen zich te houden aan de kampregels van het
Naaldenveld. Deze regels kun je vinden bij de ingang van het Naaldenveld.
Deelname aan de Co Nuts is op eigen risico. Zorg ervoor dat je anderen en jezelf niet in
gevaar brengt!
Voor vragen en opmerkingen kun je altijd terecht bij iemand van de organisatie. Dit betekent
dus dat je de beheerder niet lastig valt.
Als je ’s avonds naar het toilet gaat wees dan rustig en maak er geen hangplek van. Niet
alleen de beheerder maar ook de buren stellen een goede nachtrust zeer op prijs.
Tijdens de openingstijden van de bar kun je daar terecht voor een drankje. We hanteren een
muntjessysteem. Muntjes hebben een waarde van €0,75 euro per stuk en worden per 20
verkocht bij de muntenverkoop voor €15,00 euro (niet bij de bar!) Je kunt alleen met PIN
betalen. Niet-gebruikte muntjes kun je helaas niet inleveren voor geld.
Natuurlijk kunnen we op het Naaldenveld niet voorzichtig genoeg zijn met glas. Daarom zijn
er ook dit jaar de Co Nuts bekers. Elke deelnemer die heeft betaald krijgt eenmalig één
beker. Deze beker heb je nodig om drank te kunnen halen bij de bar. Alleen de nieuwe Co
Nuts 2022 beker wordt geaccepteerd. Een nieuwe beker kost €5,00. Er wordt geen geld
retour gegeven bij inlevering van de beker, deze mag je houden als souvenir.
De Co Nuts wordt grotendeels betaald uit de barwinst, daarom verzoeken wij jullie om geen
eigen bier of alcoholische dranken mee te nemen of te nuttigen. Rondom de bar is het
nuttigen van eigen drank niet toegestaan.
Vergeet niet je bord, mok en bestek mee te nemen. Geen plastic wegwerp! Wij hebben geen
reserve!
Ontbijt voor de zaterdagochtend moet je zelf regelen.
We gaan van het terrein af, daarom is het handig om op de fiets te komen. Kom je met de
auto? Houd dan rekening met medereizigers.
De weersvoorspellingen zijn niet geweldig, zorg dus voor een extra setje droge kleding.
Daarnaast kun je tijdens het programma ook (zeik)nat worden. Voor sommige programma
onderdelen kan het fijn zijn om sportkleding te dragen, neem dit mee als je van het terrein
gaat.
Helaas hebben wij deze editie wegens budgetaire en organisatorische redenen geen
zondagochtend programma. Dat levert wèl een voordeeltje op: je kunt wat langer blijven
liggen.
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Net als voorgaande edities zullen we ook dit jaar gebruik maken van polsbandjes. Het
polsbandje geeft recht op deelname aan het programma en de maaltijden.
Een tweede polsbandje wordt gebruikt om aan te kunnen tonen dat je boven de 18 jaar bent.
Verlies de bandjes niet, je krijgt ze maar één keer!
In geval van nood is de organisatie altijd te bereiken via 06-27016786 (Arjen Prins) of 0630231975 (Jan-Hilco Dietz). Volg altijd de instructies van de organisatie/beheerder op.
Alle meegenomen materialen of materialen die tijdens het weekend zijn verzameld dienen
door de groepen zelf weer te worden afgevoerd van het Naaldenveld.
Na een gezellig weekend komt er altijd het moment van opruimen. De grote algemene
opruimklussen worden onderling verdeeld. Het is de bedoeling dat jullie dit direct na het
ontbijt met de hele groep gaan doen. Per groep horen jullie welke taak jullie gekregen
hebben. Één persoon kan de taak afmelden bij Raymond als jullie klaar zijn. Uiteraard help je
dan de anderen ook nog even zodat we allemaal tegelijk weg kunnen.
Als deelnemer/bezoeker geef je toestemming voor het maken van video/foto en
geluidsopnamen waar je mogelijk in of op voorkomt.

Programma
Vrijdag

20:00 Welkom op het Naaldenveld
21:00 Bar open
00:00 Bar dicht

Zaterdag

11:00 Start spel
Lunch tijdens spel
17:00 Einde spel
17:30 Bar open (tot 18:30)
18:30 Eten
20:00 Koffie/thee
20:30 Bar open
21:00 Avondprogramma
00:00 Bar dicht

Zondag

10:00 Koffie/thee
10:30 Inloop ontbijt/brunch
11:30 Sluiting & gezamenlijk opruimen
-- Wijzigingen voorbehouden –
Wij zijn op zoek naar verjonging! Heb je interesse? Stuur dan een mail met je motivatie en scouting
CV naar conuts@scoutinghaarlem.nl en wie weet versterk jij straks ons team! Ook voor vragen kun je
mailen naar het eerder genoemde adres. Wij hebben er zin in!

Co Nuts organisatie

